


  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

م  
  

                     ر ا  
  

  أ ااوي:اذ ار

ا ا  ر  

 رئا  و   

زا  يا ذ اوأ  

 



  

 



ا  

ْو ا لُا  رْ 

ا   اِآن 

 ةا ُى  واوا

 اك ْ وا 

ُو ْ  م وا 

 ناآ ُ ُم

 ر   وت وإْن

وإن َ ذاُْ اِ ْ  

ن م أن أر  

 ن ط ر وأْن

وا   وأن ى

 وأن  ُ ا َْر  

  رَو   َ ْ 

 ام ُ  م إْذ

َْا  ا أ ا

َوْ ْ    

ْو َ م  

  ا ا أ ن 

ل إنا ا  

 َ ى اْوا  

 رىٍء  ن 

 ل نوأن أ 

ُ وأن   ِا ا

  َْ وأن مى ا إذا ٌت

  

   

 



  

  

    اآن

  

ُ آن إ َْ 

ُ إدراك وٌْ َُِْ 

 اآن ِ لِ 

ة اَءا ادُفُ م

ُُه ِْ ٍََْة َُح 

ْو ْوا ا َِْ ِْ 

ُُ ت واوِف 

َ وُُه َِ ا 

وُ ٌَُل ُوُِْ 

وة ا اِب وا 

ُمُ ِد  

َ َْ ا ا َ 

ُ آن ادا   

  كو ا  ْ 

 ى َ  َِْ 

 واُ ِ ِ 

َُُ ٌُِ ا ِ 

 وُحِ ر واُل

ذا ْأ َا ْ 

   ِ و 

َ  إُُه ذق 

ٌو ِ َُ ُِْ 

وما   ا 

ٍ  ُو  

ُوا ٌظ َ ُ 

أى َ ِإ َ  

  

  

  

  

)١(  

  

)٢(  

)٣(  

  

)٤(  

  

)٥(  

)٦(  

 
أنه عرف علوم القرآن تعريفًا إضافيًا ، فعرف العلم على حده ، وعرف لفظ القرآن على : ما فى هذه األبيات  حاصل )١

، وعليه فلفظ القرآن مهموز " قرأ"حده ، وذكر أن هذا اللفظ مشتق وهو مرادف للقراءة فيكون مشتقًا من الفعل 

القول بأنه لفظ غير مشتق وأنه وضع علمًا مرتجًال ، وأن الرأى القائل بأن هذا اللفظ غير مهموز رأى مرجوح ، و

  . ال يلتفت إليه  –أيضًا  –على الكالم المنزل على النبى صلى اهللا عليه وسلم 

أى أن القرآن كالم اهللا على الحقيقة بحروف وأصوات مسموعة من غير تشبيه وال تكييف وال تحريف وال تعطيل  )٢

يس كمثله شىء وهو السميع ل( ذاتية نؤمن بها مع اعتقادنا أنه سبحانه ، وكالم اهللا جال وعال صفة من صفاته ال

  .)البصير

  . أى أن القرآن ال يحد وال يعرف بالتعاريف المنطقية ذات األجناس والفصول  )٣

المتعبد -٤المعجز -٣المنزل على نبيه الخاتم -٢أنه كالم اهللا -١هذه أربعة أشياء تعرف القرآن وتميزه عن غيره  )٤

  . بتالوته 

أى أن المداد الذى كتب حروف القرآن والورق الذى كتبت عليه الحروف فى المصحف والنقوش كل هذه األشياء  )٥

  . حادثة فال نخلط بين هذا الحادث وبين صفة الكالم األزلية الذاتية 

  . هذا هو تعريف علوم القرآن بالمعنى االصطالحى  )٦

 



  

َِِْ ِوم ُوِْ 

 ُق َ ُْ أُل

وأى ِ ا ان ُِْ  

  ِوو ِور َوِْ 

ْ ْ  ُ  ُ 

َْ اُدا ََُْ َواِْ  

  

  

   ا   اآن

  

 ّْ اول أِب ُب

ُْنُزوا )١ (ٌ وْى 

٣( وا (ٌْ أَ  زاا

) ٥( آن إاُب

 ُِ ناا أ ُب

ْث نا  ن٧(وا (

ُِت وا  ذى 

ّاُ ُبُن واوا 

ًٌء ، ى ر ، و ،ْ 

 ؤهأ ة  

  ُا اْ وأ َْ 

ُ اءاِتا ا اوْى 

وَ ُا )٤ (زا إ

أُ ُ ِدْرَوى 

 ُعوِ) ٦(   اُ َُو

وْ َ نا 

ُ أْم  ِتوا 

رك ُ ،آُنى ، وذا ا 

  ُِْب ُىوا مٌر

ُأو  ة  

  

)٢(  

  

  

  

)٨(  

 

 
 هـ٣٠٩المرزبان المتوفى عام هو محمد بن خلف بن  )١

 هـ٦٤٣علم الدين السخاوى المتوفى عام  )٢

 هـ  ٦٦٠العز بن عبدالسالم المتوفى عام  )٣

 هـ٤٠٣محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بأبى بكر الباقالنى المتوفى عام  )٤

 هـ٤٣٠على بن إبراهيم بن سعيد الحوفى المتوفى عام  )٥

 هـ)٧٥١(ابن قيم الجوزية المتوفى عام  )٦

،والبرهان لبدر الدين الزركشى المتوفى  ٩١١اإلتقان فى علوم القرآن لجالل الدين السيوطى المتوفى عام  )٧

 هـ٧٩٤عام

  للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقانى )٨

   

 



  

  

ب ا  

  

ُا  ٌوا ِِ ْاَِْ 

ُا ٌإ َِ َُُْق 

 إُ و ْ إرٍة

ع  كو ِا ُه 

ِِ ٍءأم  ُُ 

نا ْ و  واْ 

وُل ُا د ؤْ 

نوا ٌوا  َ  ْ

ْو ِر  اِءا 

ُِْ ُا ْ َِِِْْ)٤ (

رةو ْ ِْ اََْ 

رةو ْ رِة ْا 

رةو ا ْوع َُْ ا  

   ْدَْ ُ طَِْْ 

وسو  ًوأُ ُ 

َِِ  ا ُ 

ُإ رْ  ْ ُهزاَد 

مٌ  ُأُ 

ا اآ ك ووْ 

ُوٌَْ ِ  ذا ادْ 

رب ِوْ ٍبَو را َْ 

َوُ ْاَِْ ِ اِء 

ُ ِ ِ  ْ

َس ن رْ ْرأَْ 

 ا   ْأَ وذْى

ُْ و ا ْأَ  

  

  

  

  

  

  

)١(  

)٢(  

)٣(  

  

  

)٥(  

)٦(  

 

 
أول ما بدىء به صلى اهللا عليه وسلم من الوحى الرؤيا ( قالت  –رضى اهللا عنها  –عائشة حديث أم المؤمنين  )١

 )الصادقة فى المنام  –وفى رواية  – لحةالصا

 )وكلم اهللا موسى تكليما ( اآلية ، وقوله تعالى .. ) ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ( كما فى قوله تعالى  )٢

 . الف حاصل فى ذلك المراء هو الجدال وأقصد أن الخ )٣

 . هذه أولى حاالت الوحى بواسطة الملك  )٤

أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده على ، فيفصم عنى وقد وعيت ( بدليل قوله عليه السالم عن الملك  )٥

 . عنه ما قال ، وأحيانا يتمثل لى الملك رجال فيكلمنى فأعى ما يقول 

  )الحديث  .. روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها إن روح القدس نفث فى ( بدليل حديث  )٦

   

 



  

موا ب ا  

  

 ا ُهُِْ امو

ور َْ مز 

 أسَ ْ وا

ٌِرو ٌْ ِوْ     َِْْ

)ِ(و)ِ(و)اا   (

)ز  ) (  (و)ا  (

  )ْا  (ُلوأو آنا 

رة ون ا ْ 

) اُ( و ) ااُب(و)اُر(

)ٌ (و)ُ( و ) اُا (

) ا( ا  )ةَُُْ()(و

) ْ ْ) ( ان(ا 

)ْ(و)اَن آل (و  

  ُْ ِذا ا  ا 

مِْْ   اب وا

ُ عا سوا 

ٌُ ِ   

ن ) اص(و) اس(و

)ٌ) (ٌْر (ْ َِ 

) (ِبا ْموا 

 ُ َْ وك أًء

  رُ) اُق(و)اُ(و

 ُ ) امُل(و) اُ(و

 ا ( ُُِْ ْ(و

َ ْي رب اُ( ُا(و

 )٣ (ِ اكْ    

  

)١(  

)٢(  

 

 
: أى أن تعريف المكى والمدنى باعتبار الزمان راجح على تعريفه باعتبار الخطاب والمكان أما باعتبار الزمان  )١

وأما . فالمكى ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة ، والمدنى ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة 

: وأما باعتبار المكان . ما كان خطابًا ألهل المدينة فالمكى ما كان خطابًا ألهل مكة ، والمدنى : باعتبار الخطاب 

فالمكى ما نزل بمكة وما جاورها كمنى وعرفات والحديبية ، والمدنى ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد وقباء 

 . وسلع 

 . منهج السماع القائم على الراوية والنقل ، ومنهج القياس القائم على االجتهاد والعقل  )٢

  . بقرة المراد سورة ال )٣

   

 



  

  

  

ن ْ  َ ا 

) (رِة   ا 

ّ اك رٍة ْا  

و أٍّ  ََْه 

ا اْ َا   

ُا ا ل اا  

ُا ِتا ِ َُ 

َوَِد ُلرى  اوا

ُو َ َْاا و   

   آن َ ْ 

ٍ وَِة ْن 

ُإٌَم، آد ،ِْْا ا ، 

 ا ُ ها 

  اه وآل اَن

ِ  وا  ا 

  ُُْءْت  ا ْى

ُْ َرى  اوا

طٌْل ما  وذا ِْ  

  

 

  ب أول  مل وآ  مل

  

  ا ولا ُلوأّو

ُد ذا روا ا 

ُ أ و  

 و )ْ ( و )ْ(  

  أإ ا  ا  

أ َا َن َنْوُد َْ 

أَِْ اِب  ا 

ص ه  اَْْ  

  

)١(  

)٢(  

 

 
اقرأ باسم ربك الذى : (فقال ( .... والشاهد فيه ) الوحى( المراد به حديث أم المؤمنين عاشئة السابق فى باب  )١

 .الحديث ) .. ، فرجع بها رسول اهللا ترجف بوادره ) ما لم يعلم : ( حتى بلغ ) .. خلق

سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسى فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس  يبينما أنا أمش.. ( ونص حديث جابر  )٢

) .. يا ايها المدثر ( زملونى ، فدثرونى ، فأنزل اهللا : على كرسى بين السماء واألرض ، فرجعت ، فقلت 

قدم أو أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحى فت -٢أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء   -١: والجــواب عنه 

أو أول ما ) المدثر ( وأول ما نزل بعد فترة الوحى ) اقرأ ( عليه رواية عائشة ، ويكون أول ما نزل على اإلطالق 

  )اقرأ ( ، وأول ما نزل للنبوة ) المدثر : ( نزل للرسالة 

   

 



  

  

  

ِوآُ اول آ اَ 

 ٢(و(َ  وِْ)٣ (

   ُ ولا لوأّو

  د ِْ ّاِْ َِ 

ِ وِ اهُ ْاِ َِْ 

َ ع َمٌْع ُ  

)١(  

 

  أب اولب 

  

اُدأَ  مَُا اْ 

َْْى وا اِِْْ ِاا ،ِْى 

َ  ٌر َُْ اِب واُل

  اِب ْىوْ اَ  أْو

ُ َ ع 

 ٍِ ََُْْ ْىوْاَْ أ وإْن

ُْ ُ رْىا ََْْ 

أ  إذا اِِ ََ 

ِ نوْ أِِ ا 

َو َُِْإ ا ْواََْ  

  وَا أَ  

َواِْمْ ِطواْ ْواَِ 

َ  ُِر َىْو َْ َْ ا 

ن  ِبا  ذا 

ِِ ٍف  َُْْع 

َو َُْف  َ َْ 

ٍَُْ ُوا َ ََْْ 

َ ٍَ وُ َِوا َ 

ِاَ ْ َِْ َاِْ 

َُِْ َ ُ َّْد  

  

 

 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقى ( أخرج البخارى عن ابن عباس قال آخر آية نزلت آية الربا وهى آية  )١

 .اآلية .... ) من الربا 

أن هذه آخر شىء لما رواه النسائى عن ابن عباس .. ) واتقوا يومًا ترجعون فيه الى اهللا ( والمراد به قوله تعالى  )٢

 نزل

ويجمع بين ) أنه بلغه أن أحدث القرآن عهدًا بالعرش آية الدين ( والمراد آية الدين لما روى عن سعيد بن المسيب  )٣

الروايات الثالث أن هذه اآليات نزلت دفعة واحدة كترتيبها فى المصحف ألنها فى قصة واحدة فأخبر كل راو عن 

  . بعض ما نزل بأنه آخر 

   

 



  

  

 َُ ُن َُْ 

 ْلمز  اُبو ِم

َ دٍث أو ُوذا ا 

َُْ ُ زلإْن م َ نْ 

ْدوأِْ ا  ُرِة اَْ 

َْ اق زلم ا َْ 

ُ ِ  ِْ اََُْ َ أْن

 َِ ََِإم واُر

ُْن و  لا 

ََُد اَْو ْىووَْة ّاَْ 

َُ   َاَْ 

  رحُ ُم

وآ ومَ َ 

ُوا ٌزٌل واوم ُْ  

  ٌ ذا  ْطُم اِ 

َْ اُدا ُْ َل َِْ 

ٍََِ اول َ ُْ 

ٍََِ واُ َ ذ ْ 

 َْر ِ  ْ  َلُُْد

ى ا ِ أوِ َوَْ 

ُصوا َُْْ ِ  ِِْ 

َُُ ٍ ُ َُص اَِ 

 لى ا  َم أْو

انأ  ٍ ُ ََْ 

ُِ َِْْ َم ِِ اْ 

ٍَْ ٍَِْ ُِْ ِوط 

ُوَز ْرِْ اك أَْ 

    ُْاِ ٌِم

  

)١(  

  

)٢(  

)٣(  

  

)٤(  

)٥(  

)٦(  

 

 
 . فى هذا البيت والذى بعده تعريف سبب النزول  )١

فهل يظل حكم . لفظ اآلية عامًا فى داللته على الحكم وكان لهذه اآلية سبب لنزولها  كانلو : معنى المسألة  )٢

اآلية عامًا مستغرقًا بالنظر للفظ ؟ أم هل ينسحب سبب النزول على عموم اللفظ فيخصصه ويكون حكم اآلية خاصًا 

 . باعتبار سببها ؟ قوالن 

ذه اآلية سبب نزول وجاء دليل يخصص عموم اآلية فإن لو كان لفظ اآلية يدل على العموم وله: معنى القاعدة  )٣

هذا الدليل يخصص اآلية وال يخصص سببها ألن دخول صورة السبب فى اللفظ العام قطعى وهذا ما عليه الجمهور 

 . 

لو كان لفظ اآلية يدل على العموم وسبب نزولها يدل أيضًا على العموم حمل العام على : هذه قاعدة أخرى وهى  )٤

 . ولو كانت اآلية وسببها كالهما يدل على الخصوص حمل الخاص على خصوصه  عمومه ،

 .هذا هو الراجح فى هذه المسالة  )٥

  . يعنى طريقة التعبير عن سبب النزول إما بصيغة تدل على السببية قطعًا أو تدل عليها احتماال  )٦

   

 



  

  ا  ار واتب 

  

ْووُ ِررِة ا  

ٌ ا  ق ا

ٌ ٌ ُ  

  َِو ٍ َ ون

  ٍ  أو ِآ و 

ًُأ  ا ام  

 ة اُْ واُد

  ِوَ َ َ و

  

 

   اآن أو مول اآنب 

  

َ آمُُْ ِ ْ 

ٌََجر ٍ َ ْْ 

ْ ْا   ُِْ 

ٌُِ ُِِ  ءَ َْر 

 و  ن 

 بل اأم ا 

ِ ْ اأ ١(و( َاْ  

  ُمَ َِْْ ا ْ 

إ َ الا ْْ 

َ  وٌ اٍء ُْف 

ُوذا د َ أمِى اَْ 

ِ دا ُو  

 نَم و و 

ومُود   َْ  

  

 

 
  .إلى التسع ث من الثال: ًا ، والبضع فى العدد فى ثالثة وعشرين عام )١

   

 



  

طوا ُ  َمْ 

ح  ٍظ ُا  إ  

   عَم ا أمَْل 

ُ ُ  ٍ   

  

 

آن وا  ب  

  

 واا ن ن 

 أو وا م

 ْ اِن ْ  ل أّو

و ُم ذا ا  ا 

 م ارْىُ ى اَُوَر

َ رواه وُُْ ا 

ُوا ٍ )٤ (َلأو اْْىو  

أ َم ٍ   وأو

 و  ٍد ُ 

أا ا   مِْ 

َ ِا ا واُ  

  وُ ذ ا أ ن 

  م با  ا

ِا ِ واَِِف ُ َِ 

ِوْ ِإ َما  ْر 

ِ ِ ارا  

ٍ  َأط   ا

ُأن  ََُْه ُ 

ورد  ٍُ َو 

 ْو   ُ 

ِ ِ ٌد َ ِْ 

َرآه ا راُ روُقا  

  

)١(  

)٢(  

  

  

)٣(  

 

 
 .مستودعًا له ووعاًء ، كناية عن شدة الحفظ إذا جعل صدره :ى صدره عليه  َنيقال َث )١

فى الجلد واللخاف  –عليه السالم  –كان القرآن مكتوبًا فى عهده : أى . جمع لخفة ، هى صفائح الحجارة: اللخاف  )٢

. 

ود ، ابن مسع: جاءت ثالث روايات فى صحيح البخارى تحصر حفاظ القرآن فى العهد النبوى فى سبعة ، وهم  )٣

 . بن ثابت ، وأبو زيد بن السكن ، وأبو الدرداء  يدحذيفة ، ومعاذ بن جبل ، وأبى بن كعب ، وزلى أبى وسالم مو

أبو الحسن على بن حبيب المعروف بالماوردى ، وقد وجه الروايات الثالث بأنها ليست على سبيل الحصر ، وقال  )٤

لم يجمعه غيرهم أن : من قول أنس ال يلزم " : " لم يجمع القرآن غير أربعة : " معلقًا منها على رواية أنس 

يكون الواقع فى نفس األمر كذلك ، ألن التقدير أنه ال يعلم أن سواهم جمعه ، وإال فكيف اإلحاطة بذلك مع 

كثرة الصحابة وتفرقهم فى البالد وهذا ال يتم إال إن كان لقى كل واحد منهم على انفراده ، وأخبره عن نفسه 

الى ما لنبى صلى اهللا عليه وسلم وهذا فى غاية البعد فى العادة ، وإذا كان المرجع أنه لم يكمل له جمع فى عهد ا

فى علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك ، وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه ، بل إذا حفظ الكل 

  . ينظر اإلتقان ". الكل ولو على التوزيع كفى 

 



  

  

  

  

ِه ا اِ 

ورا  ظا ا 

وأَ دوا اْى 

ََُ ِتا ا  را

 نوَ ٍُُ ْ َوِْ 

 َِْ اُد   َن

رىٍء و ْا  أ 

واا )٢( ا  وٍة

َووا اَب ِوا 

ُوا َان أَْ  اا

وَ َا صا َوا  ِ

 ُا  ٍ َ َ 

 ْمُُ َ اَْر 

ىوا ْا ر أما  

  َز  ٍ ى ِاِ 

  ار وطا اَش

و ُُ َ َْى 

ٍ  ٍفأ  ُِ ا

َو ٌْق وا ِ 

 ََْ ا اَ وُر

ْو ِ   أ 

أ  رىٍء َ ُ 

وِ واُِ  ا

ُ رآه ُ ِ ا

َوا ا  وارث ااِ 

 و اََن ِدْوأ 

ٍ  ِْ ٍفأ ْا  

  ْلواَ و   ٍٍف

  

  

  

  

)١(  

  

  

  

  

  

)٣(  

  

  

)٤(  

 

 
ما : والمصحف  .هى ما جمع فيها أبو بكر سور القرآن بعد ترتيب آياتها من غير رعاية ترتيب السور: الصحف  )١

 . جمعت فيه تلك الصحف بعد ترتيب سورها 

 . كان حذيفة بن اليمان يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق  )٢

 .سعيد بن العاص ، عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ، عبداهللا بن الزبير والثالثة قرشيون : المراد  )٣

   .هذا هو الراجح أن المصاحف العثمانية مشتملة على األحرف السبعة كاملة  )٤

   

 



  

  اوما ِة 

 َْواى َذ ا  اُر

  ٌ ُْ 

ُ آي ا وُ ِْ 

َ و َُِب َرا 

 م ٌُ ْاُِط

 اِف  اى أاُد

َ وُ ُف ِْ 

أَ   إ  ْرا  

  ور   

 ْبذو اَد)٢(ان ِ ُإ

ٍَِ ٍةوا َِْْ 

صا  ُ  اكوْ 

ُى  اِبا  

 ناآ  ُر ُن

َ ا ِ َْ  وا

ِ َْ  ِّْو 

َ اْرٌَ ْ ٍ ِوْ ََْ  

)١(  

  

)٣(  

  

ا ر  

  

ْرُ انا ْ م  

وا َوى َر اُل ّو

أ اُ واة َْف اْ 

  ْدَرى َو  واُل

  ن ءم    

ا  صم  ا و

) ٤(َْو رواه ا ارك اْم

ا  َ  َُد  

  

  

)٥(  

 

 
 المدنى والمكى والشامى والبصرى والكوفى: أى رحجوها خمسة بالمصحف اإلمام وهى  )١

 . يعنى اإلمام السيوطى رحمه اهللا  )٢

مكة ، ( أى لكل مكان من األماكن التى أرسل إليها المصاحف الخمسة وهذه األماكن هى ) لكل مصر ( قوله  )٣

لكل مكان من األماكن التى أرسل إليها المصاحف : ويصح ان يكون المعنى ) المدينة ، البصرة ، الكوفة ، الشام 

( قوله .دة فى عدد المصاحف المرسلة الى األمصار المستنسخة من اإلمام بدون تعيين عددها ليعم جميع اآلراء الوار

 . يعنى لغة قريش ) بلغة واحدة 

ألق الدواة وحرف القلم وانصب الباء وفرق السين وال تعور "  –أحد كتبة الوحى  –ذكروا أن النبى قال لمعاوية  )٤

ونقل ابن المبارك  "الميم وحسن اهللا ومد الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك 

وهذا .. " فى رسم القرآن وال شعرة واحدة وإنما هو توقيف من النبى ة ما للصحاب" عن عبدالعزيز الدباغ قوله 

 . كله ال يصح وال تقوم به الحجة على أن رسم المصحف توقيفى فهو رأى مدجوح 

  أى حدث فيه خرق وكسر ، كناية عن عدم صالح حجيته " انثلم " قوله  )٥

   

 



ِنوا ٌ ُها إِذر 

ا وأ ا 

 ز اْ) ١"(امر " ذو 

واا ام  اال 

ا   َلوا ن أّو

ومو َد و َْ 

ُا ِبإْن ا ْ  

ًاز ازًمك اْر َْ )٢ (

ٍآ  قوا ْو  

 ُهََر  ٍُم  

ِ ُ ُا ا و

 ٍ َرَوُهد َا 

  ال  اأ

ٍَم  و ُو ُ 

ٌ  َُن َز ْ 

ٌ رٌب ِْ  

ٌ با  و ََْ 

ُ ُ ذا   مِْ  

  

  

  

  

  

  

  

)٣(  

)٤(  

  

ف اا  

  

أِوف اا   م 

اد واوا  

الا  وا و 

ُاِبوأوا  دِةوا  

   ِه ا و 

ُو ذا واُ ا  

وا ُ  لا 

وا ًِفأوا  ِا  

  

 
وقد جوز أن يكتب المصحف وفق القواعد اإلمالئية الشائعة  . وهو أبو بكر الباقالنى " االنتصار " صاحب كتاب  )١

وهذا مردود بأنه ال يجوز مخالفة الرسم االصطالحى العثمانى استنادًا التفاق العلماء على ذلك وال نعلم فى هذا 

هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء : لك سئل ما: خالفًا معتبرًا يخرق هذا االتفاق ، قال أشهب 

 . وال مخالف له من األمة . ال ، على الكتابة األولى أهـ : فقال 

 -ب"  فى رق منشور . وكتاب مسطور . والطور " فواصل متماثلة مثل  –أ : الفواصل فى القرآن أربعة أنواع  )٢

وذلك عند اتفاق : فواصل متوازية  –ج "  يوم الدين  مالك. الرحمن الرحيم : " فواصل متقاربة فى الحروف 

فواصل متوازنة  –، د " وأكواب موضوعة . فيها سرر مرفوعة " الكلمتين فى الوزن وفى الحروف الخاتمة مثل 

 " . وزرابى مبثوثة . ونمارق مصفوفة " أى متفقة فى الوزن فقط مثل 

أجدر ألن الكهانة تخالف النبوات ، والسجع موالة الكالم  ألن السجع كانت كهان العرب تألفه ونفيه من القرآن )٣

على وزن واحد دون االلتفات للمعنى وهذه الصورة مذمومة ننزه عنها كالم اهللا فليس فيه سجع على هذه الصورة 

وال ) فاصلة ( ،أما إذا روعيت المعانى وجاء الكالم على وزن واحد ، فتلك صورة حاصلة فى القرآن نطلق عليها 

 . موًا بالقرآن عن غيره من الكالم قول عليها سجعًا ُسن

نهايتها التى توضع : رأس اآلية .  الكالم المنفصل فى معناه عما بعده وقد يكون رأس آية وقد ال يكون : الفاصلة  )٤

  . والفاصلة أعم ألن رأس كل آية يفصل بينها وبين ما بعدها . بعدها عالمة الفصل بين آية وآية 

 



  

 َْه رى ا مو

 واً ِ و  ُت

ُو َْ ل إن  داا

ْوا ن ا اا )٢ (

 ْوُُْ َو ه و

ُوا  واِ اَْ  

  ُازْىإا  ُا مَْ 

وره  اارد 

 ون اْر ا َدُدو

ٍ   ْا ِ ا

َر طَم واْ 

َم وا ُ اَْ  

  

  

  ااءات وااء

  

 ُ وا َْ 

ُا ْ دا اَْ 

ُ ٍْ َِه او ِ 

أَِْد إ  ااِء 

ٌوم ُوا  َِ َْ 

ُ  "َُ اَِمْ " *وْ َْ 

  )٣(َْا و  اءِة

  اءة ُ وإ َْْ 

ُ ََاٌ َْ ْاََْ 

ا وذَُ َِ 

ة ٌو َِِْ 

ُِء اا ُوا  َْ 

ُِْ ُب ِْ َ ْ 

ُوَذُه ِ َاٍء ْاَِْ  

  

 

 
اقرأوا القرآن على حرف ،فقال : قال جبريل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حديث أبى بكرة األنصارى قال  )١

فقال كلها شاف كاف ، ما لم يختم آية  –على حرفين حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف : استزده ، فقال : ميكائيل 

ورواه أحمد والطبرانى بنحوه وفيه . رواه ابن جرير . رحمة بعذاب ، كقولك هلم وتعال  عذاب برحمة أو آية

 .وهو سيىء الحفظ وقد توبع ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح : على بن زيد بن جدعان ، قال الهيثمى 

 . نص نزول القرآن على سبعة أحرف ، وقد بلغ مبلغ التواتر : المراد بالنص  )٢

 هـ ) ١١٠(من كبار التابعين ، توفى سنة  الحسن البصرى ، )٣

  أبو جعفر المدنى : أى  

   

 



  

  

  

ََْْىا  ُ ُ ا َا 

ِوُْ ا  ذا ُر   وى

ُ اءاِتْت اا ا 

َْ ُا ِا ا 

ُ  ُم دا  وطا

ُوا ا  ىاُِْ 

طُْل ان  ،ْة واِةا 

َََءَل ا وزاد اُْق 

اى اا  أ ااءاِت

 اوُذ ُه وَآُد

   َ ُرا 

ُ   اوا ا 

َْ ِْ َ ِدا 

َ وِ َ ِْ َُا  

  َ ُْْ  َىْوُر ا أِْ 

ِإَا )ِف) ٣ ْ 

 ْتَ  ا ِِف

  اف اََْ ِ َم

ووَدا  ْنا  

 ْرَاُ ا  ِاءاِت

ّ ِ   ِتا 

َ ْ اْمََْ َُ 

 َِ ُر ْا َ ا

ٌْجَرو ُ ،ْ ُذ 

اءة  أ ُر 

ورَ َلا ْ ُ 

ْوَ ُ ا ِدا 

َُاا أ    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)٤(  

  

 
هو يحيى بن المبارك اليزيدى النحوى البغدادى ، من رواة القراءات الشاذة ، كان شيخًا للدورى والسوسى توفى  )١

 هـ ٢٠٢سنة 

 هـ١٢٣محمد بن عبدالرحمن ، المعروف بابن محيصن ، شيخ أبى عمرو بن العالء ، توفى سنة : أقصد به  )٢

 هـ١٤٨تابعى ، توفى سنة  هو سليمان بن مهران األسدى الكوفى ، المعروف باألعمشى ، )٣

: الثانى .   ما نقله جمع ال يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه : المتواتر : األول : أنواع القراءات  )٤

ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية والرسم ولم يك معدودًا من الغلط وال من الشذوذ : المشهور 

ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر : اآلحاد : ث الثال. واشتهر عند القراء ، وهذا تصح القراءة به 

) لقد جاءكم رسول من أنفسكم ( ماروى عن ابن عباس أنه قرأ : االشتهار المذكور ، وهذا ال يقرأ به ، ومثاله 

على ) م يو( بصيغة الماضى ونصب " ملك يوم الدين " ما لم يصح سنده ، كقراءة : الشاذ : الرابع .   بفتح الفاء 

ما زيد فى القراءات على وجه التفسير ، : المدرج : السادس . ما ال اصل له  –الموضوع : الخامس . المفعولية 

فضتم من أفإذا  –مواسم الحج فى  –ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم : ( كقراءة ابن عباس 

  ) .  اآلية...تعرفا

  

 



ا ج إ ا  
  

ا ٌأ  َو ْ 

َْْف ا  اوا

ُِْْ ِِه ا  

ُن ذا ا إن ْا  

َوُْهُد ُ  ُِْ 

ُو َا ا  ذاَْ 

ٍَت ْفوا ى ا 

وِْ  أو ا 

ٍَتوا ف ِى ا 

َف أاِد واى ا 

أ  ادوا وا 

رةو ٌ  ِ 

  ُِْو و  ادٌف

  ْ ُ أن اَ َاَْب 

واُ ُو ِ راا 

لون إ  و 

َُْهُد ُ  ََْ 

ْور َ ُ  وإْع 

ُْا    ََْ 

ِْ  أو اِ 

ووٍَْة عوا  

ُوِا ا   

وا آنا  ُاِد 

ُا ىا ِ  ا

ْ ٍد أو ُوا ُ 

    ْ اُق ََف

)١(  

  

  

  

  

  

  

)٢(  

  

)٣(  

  

  

)٤(  

  

 
 اللغة: من معانيها  –اللحن  –لغة العرب ، ألن كلمة أى ) لحن العرب ( قوله  )١

، ) أئن لنا األجرا( ، والتكثير كقوله ) ورضوان من اهللا أكبر ( التقليل كقوله : منها : للتنكير مقامات  )٢

( ، والوحدة كقوله ) من أى شىء خلقه ( ، والتحقير كقوله ) فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله ( والتعظيم كقوله 

أى نوع من أنواع :أى ) ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ( ، والنوع كقوله ) ل من أقصا المدينة وجاء رج

 . الحياة 

 .فراده لمعنى خاص ، وجمعه إلشارة معينة ، أو يؤثر جمعه على إفراده والعكس إبعض ألفاظ القرآن يكون  )٣

ف الخائف وإن كان المخوف منه حقيرًا ، أن األول أقل من الثانى ، فالخوف من ضع: الفرق بين الخوف والخشية  )٤

كان الخاشى قويا ، فهى خوف يشوبه تعظيم ، ولذا وردت الخشية فى حق والخشية تكون من عظم المخشى وإن 

يخافون " ، وجاء الخوف فى حق المالئكة وإن كانوا غالظا شديدا ) إنما يخشى اهللا من عباده العلمؤا ( اهللا غالبًا 

  . وهذا مثال على األلفاظ المتوهم ترادفها ، " ربهم من فوقهم 

   

 



  

واف أ اال واا 

ِِب واس واوا   

ى   َن ى أُ ِب  

ّ   ِا َِْ   

)١(  

)٢(  

  

وا ا  
  

ُ با اٌْ وُ 

ٍ ر َد ْأ  

ِ ٌ   أ

وٌ ُوَ ُُ 

ٌ ْه ا ن  

َا  م   ا أو

ِ ُِ اه أوْا  لََْ 

ِن جوا  

 اُ ُفْذا َ َْ َ إْن

ٌرا أ و ِو 

ِا ا  اوا  

  ٌْ ٌء  اآ 

أ ْ ُآو َْ 

ِ  ْا َ 

 ا ُء َِل اَن

 َْو    َو

إَُِ َِد و ا َر

ا و أو ما ّ 

د ه انا 

ُُْل ِ تاٌ  

ة هو ِوُ 

  ارِة ر  آل اَن

  

)٣(  

)٤(  

)٥(  

)٦(  

  

 
الصور التى تأتى عليها أسئلة القرآن وأجوبتها ، من حيث مطابقة الجواب : المراد بأساليب السؤال والجواب  )١

لمضمون السؤال ، أو العدول عن هذا المضمون فى الجواب ، أو مجىء الجواب أعم من السؤال للحاجة ، أو أنقص 

إلى المفعول الثانى فتارة يتعدى بنفسه ، وتارة  صور تعدى فعل السؤال –ايضًا  –القتضاء الحال ، ويدخل فى ذلك 

 . وهكذا ) .. من(، وتارة بـ ) عن(يتعدى بـ 

المراد قواعد الخطاب باالسم والخطاب بالفعل ، وما يدل عليه كال الخطابين ، وكذا اسلوب العطف سواء كان  )٢

 . وغيرها عطفًا على اللفظ أو المحل أو المعنى ، ودالالت ذلك ومضامين هذه األساليب 

 . وهذه دليل على اإلحكام العام " كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير" المراد آية هود  )٣

 . واآلية دليل على التشابه العام . اآلية .. " اهللا نزل أحسن الحديث كتابًا متشابها " المراد آية الزمر  )٤

وهذه اآلية " ت ابهامحكمات هن أم الكتاب وأخر متشهو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات " المراد قوله تعالى  )٥

 . دليل على التشابه الخاص واإلحكام الخاص 

نافية أى ) ما) : (ما وضح ( فى هذا البيت وما بعده تعريف اإلحكام الخاص والتشابه الخاص ، وقوله فى البيت  )٦

  . المتشابه ويعرف بعكس تعريفه وعكس المحكم 

 



               

 او َ ِْ ِ 

وىوا جا  را  

   ِفو َ ذاكِ 

  ج َِ وء اُل

  

                        
                                  وا ا  

  

َاُ ُعا ، وا ،ُ 

ٌو  ون ََْ 

ٌو َِ ْ ُدْ 

ٌَُ اْد دلا   

ْا واُِ ا  

ِْك  أو  أوِْ 

ُْ َ َبا ل 

ِا  أُ وََْمٍ ع ، َْ 

  الِ  واَن

ُو ْوِ ِاِ   

 ُد ، ذا اه اَو أ  

َأ ِْ ْن ،  َ نِْ 

ْط َمَ ْ ُد 

َْ  أو ،  ُ اد

ُ نا ْ ا 

قرِة و  

َُِ ِا لوا ، 

َوُِْ ا ِ ُاِ 

َك وا ،ُ ِ  ، 

ِوُ ا وا  

  

  
وا ا  

  

ا ِ  دأ  

 َ  ُُْ واُل

 ُه َ ىا  

  ً ر َُْ َرِ 

  َُُْ اٌل" ظٌ"و

   ظا ووا ن 

  

  

 

   

 



  

  

  ا واص
  

و ا ْ َا َ 

ِواِى ام  ْ 

"ّ ىٍءاُت" " ااوا "ْ 

"  َُْو"ِ ا"امُن"

 ْدز  ق ا وااُت

ُّو أ ُل 

ن رْدوا ْ  صا  

 ْ ا  َُق اُصو

َِ اّا   تْ 

ٌ ّا    ىاا  

ْ ُ ه ون َأاَد  

َوا  ّا أم 

"ُوأ  "أَ ََْ 

ُل اوا  ُْ 

 ُ ِّ)٣(أً ا أَء

ق ِ  ُ  

 ِْواق  وص ُز

 ون ُوا َْ 

ّإٍ  أْو  او َْل 

ٌ ٍ ُا دا وا  

)١(  

)٢(  

  

  

  

  

)٤(  

  

  

)٥(  

  

 
 .المستغرق لما يصلح له بدون حصر  العام هو اللفظ )١

ولم أجد تعريفًا أتم منه ، كما انتقد تعريف الخاص الذى  –انتقد اآلمدى هذا التعريف : قال الشيخ مناع القطان  )٢

 .الحلبى أهـ. ط ) ٢/١٨١" (اإلحكام فى أصول األحكام : " ينظر  –سياـى 

جميع ، الجمع وكذا " كل امرىء " كل فى : أشار هنا إلى صيغ العموم التى تدل عليه بأن ذكر لها أمثلة وهى  )٣

، المفرد " أمهاتكم " ضافة كقوله ، والجمع المعرف باإل" والوالدات " اقية كقوله تعالى المعرف بأل االستغر

هو الطهور ماؤه الحل " المعرف باإلضافة كحديث  ، المفرد" إن اإلنسان لفى خسر " المعرف بأل االستغراق مثل 

" فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ، أسماء الشرط كقوله " فليحذر الذين يخالفون عن أمره " وكقوله " ميتته 

 –ولم يأت األخيران فى النظم  –كرة فى سياق النفى والنهى والشرط ن، ال" ما عندكم ينفذ " ، الموصول كقوله 

، أسماء " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره " " وال يلتفت منكم أحد " " يظلم ربك أحدا وال " كقوله 

 " . من ذا الذى يقرض اهللا قرضا حسنا " االستفهام كقوله 

، " حرمت عليكم أمهاتكم " عام باق على عمومه فال يدخله التخصيص كقوله : ول األ: ذكر أن أقسام العام ثالثة  )٤

قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا ( يد به الداللة على خاص كقوله رأى لفظه عام أ) ه الخصوص رد ب: ( الثانى 

 . أى عام دخله التخصيص وهو كثير ) ومخصوص : ( ، الثالث ) لكم 

فالمخصص المتصل هو ما اتصل . متصل ومنفصل : يقابل العام ، وأنه على قسمين عرف الخاص وذكر أنه  )٥

  =بالعام

  

        

 



  أا ى اما 

ع ا سو 

ُ وُ اُنا  

ُوا ُ أن   

عا أد   

)ا أ  (ُ  

ا و   

 ْنس اَ أ اُب وإْن

 وا ْ أ اَغ

ْ و   با

َ وِأ  س  

 و ا  اِب

ْ ِذ وُ ِثمدا ا  

ٍ    أو 

َ  ذا  ُُل

ْوأَْن ما  

َ ِْ ُ ر ذاكوا 

ا واد  ُ ِا 

ْى ا ُ  و 

س ُبواْد اْو راُ 

 ْا (ٌ  َ(ب

  اْدوَم ذا اِب ُل

  ة ا

َ ْ َا  

ُ ِبار  م 

  ا ِْ َْ َ َذ

)١(  

)٢(  

)٣(  

  

)٤(  

  

  

)٥(  

  

 
فكاتبوهم إن علمتم ( أو شرط كقوله ) من نساءكم الالتى دخلتم بهن ( فى سياق واحد ، وهو إما وصف كقوله تعالى = 

وال ( أو غاية كقوله ) وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ( أو بدل بعض من كل كقوله ) فيهم خيرا

  ) . تابوا  إال الذين( أو استثناء كقوله ) تقربوهن حتى يطهرن 

فانكحوا ما طاب لكم ( خص بها عموم قوله ) حرمت عليكم أمهاتكم ( المخصص المنفصل عن العام إما بآية كـ  )١

، أو باإلجماع ) وأحل اهللا البيع ( أو بحديث كالبيوع الفاسدة الواردة فى السنة مخصصة لعموم قوله ) من النساء 

خص منها العبد ) انية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الز: ( المستند الى دليل ، أو القياس كقوله 

 . ة بالقياس على األَم

خصص القرآن من ) إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول بالنار ( حديث : مثال تخصيص القرآن للسنة  )٢

 . اآلية .. ) من المؤمنين اقتتلوا  وإن طائفتان( يقاتل الفئة المؤمنة الباغية من عموم هذا الحكم فى قوله تعالى 

معناه أن التخصيص ال يبطل حجية العام ابدا ، بل العمل به قائم فيما بقى من افراده بعد تخصيصه ويعتبر دليًال  )٣

 . شرعيًا ، وعلى ذلك دليل عقل وإجماع 

يشمل األمة باعتباره قدوة ، هل  صلى اهللا عليه وسلم يشير الى الخطاب الخاص برسول اهللا) يا أيها النبى ( قوله  )٤

 لهم أم خاص به ؟ قوالن 

غ لمن دونه من الناس الفظاهره الب) قل يأ أيها الناس ( يشمل الرسول ألنه منهم أما ) يا أيها الناس ( بـ الخطاب  )٥

 . فال يشمله على الصحيح 

  

 



  

  ا واخ
  

  

ُُه وا َِ ِزاا 

أو مُ ٍء ُ  ِْ 

َ واْ ْرَ ُ َِْْ 

ٌو واوا ا  

ُوَُف ُا عا  

ِ أوِ   و

ُوا ٌ  و وْ 

ُم انا ان ُْ 

ُومُ ٍ ْتا 

ُوم ِ ِدا 

ُوم ٍ  اا 

ُوم ٍ ْتا  

ُوا ا  َ وِةا  

  َْ ْر ُُِ ِْ 

ُإذا م ا  ُا ْ 

َ َاعص ام   

 – وإْن َا  ءا 

وا ا   أوع 

را  ن   َ 

َ و ْ ل َُِْْع 

ازا  ْ عو اَْ 

ٌ ِْو ْ َمَْ 

ُ ُ رِد ا ى

ٌا اُزِا  ا ه

ُُ ّظُ َُ  

ِ أو  وِةا    

  

  

  

)١(  

  

)٢(  

  

)٣(  

)٤(  

)٥(  

)٦(  

)٧(  

  

 
يدخل فى األوامر والنواهى فقط سواء كانت صريحة فى الداللة على الطلب ، أو كانت بلفظ الخبر أى أن النسخ  )١

 .بمعنى الطلب 

 معرفة المتقدم من المتأخر فى التاريخ –إجماع األمة ، ج  -النقل الصريح ، ب –أ : هذه هى طرق معرفة النسخ  )٢

 . معًا أى أن نسخ القرآن بالقرآن متفق على جوازه عقًال ووقوعه س )٣

المتواترة أجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد فى رواية ألن الكل وحى ، ومنعه الشافعى وأهل  سنةنسخ القرآن بال )٤

والسنة ليست خيرًا من القرآن وال ) نأت بخير منها أو مثلها ( الظاهر وأحمد فى الرواية األخرى لقوله تعالى 

 . مثله 

متواتر يفيد سنة اآلحادية ال يجوز على مذهب الجمهور ألن القرآن نسخ القرآن بال: بادى أى ظاهر ، والمعنى  )٥

 .اليقين  ، واآلحادى مظنون ، وال يصح رفع اليقينى بالمظنون 

 . سواًء كانت السنة آحادية أم متواترة وسواء كان ما تواتر قرآنًا أم سنة  )٦

نى ال يرفع اليقينى ، وهذا حكمه قد تقدم نسخ السنة المتواترة بسنة آحاد ال يجوز عند الجمهور ألن الظ: المعنى  )٧

 . فى نسخ القرآن بالنسبة اآلحادية 

 



  

ْواِْ َ١(ا(َُْا  

َُ إ َ ل 

ل أو ُِ)أ) ٢ و  

  َ    َ ذوى ا

َ أول ٍ ُ أوَ 

ُ  ا    

  

  

ووا ا  

ِْ حوا موا 

ا ح :ُاِد ا  

ِ ْ)لأو (َُْ ْ ُوا 

) ٤(ْهَ اَ) َلوِْ )َ أْو

َ أوْ ً  ا َرْ 

َوُِْ ُا ِوا  

  ُ َف ُا ِا  

رب ْ اِد َراا 

َع إنا ل َ 

مُ   اده َرا

 ْاح  ََ َ دٌَ إْن

َوُ ُوا ِرا  

  

  

)٣(  

)٥(  

)٦(  

  

وآدا ا و  

وأوِول ا  

دا ن   و ًى

ُوُ  لوا  

   داه واَ 

ٍ ز ِا و

ْ ِ نْ لذوى ا  

  

 
هو القسم األخير المذكور فى البيت السابق على هذا البيت وهو نسخ الحكم دون التالوة ، نعكسه فيصير : األخير  )١

نسخ  –نسخ الحكم دون التالوة ، ج  -نسخ الحكم والتالوة ،ب -أ: الحكم ، فتصير األقسام ثالثة  نسخ التالوة دون

 . التالوة دون الحكم 

كما كتب على الذين من ( النسخ إما لغير بدل كنسخ الصدقة بين يدى نجوى رسول اهللا ، أو لبدل خفيف كآية  )٢

، أو لبدل مثقل كآيات الخمر ، أو لبدل مماثل ) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم ( نسختها آية ) قبلكم 

 . عبة كسخ التوجه الى بيت المقدس بالتوجه الى الكن

 . أى أن التأويل مأخوذ من األول بمعنى الرجوع  )٣

 . ذكر أن التأويل قد يراد به تفسير الكالم وبيان معناه ، وعليه فالتأويل والتفسير مترادفان  )٤

نفس الفعل المطلوب ، وإن كان وهنا ذكر أن من معاينة نفس المراد بالكالم ، فإن كان الكالم طلبًا كان تأويله  )٥

وهذان . طلعت الشمس ، فتأويل هذا هو نفس طلوعها : خبرًا كان تأويله نفس الشىء المخبر به ، فإذا قيل 

 . هما المعمول بهما عند السلف  ٥،  ٤المعنيان فى رقم 

عن معناه الراجح إلى صرف اللفظ : ذكر هنا معنى التأويل عند المتأخرين من أهل الكالم والفقه والحديث وهو  )٦

 . المعنى المرجوح لدليل يقترن به 

 



  

  

 

  ن وأنِ 

 ِْن َ   وأْن

دو و و 

ِو د ا و

ا وذا َوَُْ ْ 

   َ َْووه َر

  ِ ً ِ 

ََِْ اَ   رِْ 

ِم  ،    زا

 ِزا   ا

أ  أداء ُهو ََْ 

ُُ َو   ىاَْ  

  

  

   اآن

 ءْت ا ُُ 

 )١ (ْوَ  ا

َ مَُْ ِْ آِم 

ْا م  ءُ 

ُ ن وِْ  إ ا

 َْو  أزوا  َا

أوَأ  إْذ َ ى

ْا وا ِ ُ ِا  

  ِِوا ْ َُُق 

اى ان َُِْ َُِِْ 

مر   ا  

ٍَِ ٍَُِْ َمُْ 

 وُُ   

ا مى ان َْْ 

ْ   ه ذاك اْى 

  ُُِْ ا اُْ َْم

  

  

  

  

  

)٢(  

  

)٣(  

  

 
. والترتيب موافقًا للترتيب  ،اللغة األخرى بحيث يكون النظم موافقًا للنظموهى نقل ألفاظ اللغة إلى نظائرها من  )١

 . وهذه الترجمة الحرفية فى حق القرآن ممتنعة ومحرمة وتعليل هذا واضح من األبيات 

 . أى أن الترجمة الجائزة فى حق القرآن ترجمة المعانى ويطلق عليها الترجمة المعنوية  )٢

داللة النظم القرآنى على المعانى األصلية التى : تعلق به صنفان من المعانى أولها ذكر هنا أن النظم القرآنى ي )٣

ور كالم العرب وال تمس هذه ثيفهم مدلوالتها كل عربى ، بل المعنى االصلى لبعض اآليات قد يوافق فيه من

 . الموافقة إعجاز القرآن ، ألن إعجاز القرآن يتعلق بالمعنى الثانوى وليس األصلى 

   

 



  

ً نْىوام  إْذ ََِْْ 

  و َُُ 

ِ نا   

ْا وا ُ ىذا اَُ 

َ ل تاا وُ 

ُوَ   ورِةا  

ْوأٌَ ِ    ذاكََْ  

َوَ  ا  

  

  

  

  

  

  

  

)٣(  

ُا  َ ُ ًَْ ِْ 

َ  إذِ ِ ِ ُ 

َ    انا 

طل ا  ُُِْ 

َ ءق اذا ا ُُ 

غ ا َِةا  

ُِى ا  أ  أوََْ 

ُُ ِتا   

  

  

)١(  

  

  

)٢(  

  

  ل اآن

َُا اا  ْ 

 ِِم ُاٌ ِظ

 َْاِط لَا  َ ىٍءَم

ٍ ون َ وَِ 

ُوٌ َْ ُ أنََ  

  ْ ط  َْلا 

ِوٌ ٍَُْ ِْ ِ 

د نا َ رْ 

ُاِءٌ ِءٌ َِة 

    َ َ اآُن

  

  

 
ذكر ثانى المعانى المتعلقة بالنظم القرآنى ، وهى المعانى الثانوية التى هى من خواص النظم ويرتفع بها شأن  )١

لغة أن تعبر عنها ألنها هذه المعانى ال يصح ترجمتها وال يمكن ألى  الكالم وبها كان القرآن معجزًا ، ثم ذكر أن

 .من لطائف البيان ومن خواص لغة القرآن 

فى كتابه الموافقات فى أصول الشريعة  –حكى ) هـ٧٩٠(ذكر فى أول بيتين أن ابا إسحاق الشاطبى المتوفى سنة  )٢

هذا  اتفاق أهل اإلسالم على جواز بيان معانى القرآن للعامة ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه ، وأن –

ذكر أن بعض العلماء خص : وفى البيت الثالث . االتفاق صار حجة فى صحة الترجمة على المعنى األصلى 

الترجمة على المعنى االصلى بمقدار الضرورة فى إبالغ الدعوة المتعلقة بأصول اإلسالم وال يتعرض لسوى ذلك ، 

انى األصلية ال يخلو من فساد ، ألن اللفظ القرآنى يؤمر من أراد الزيادة بتعلم اللسان العربى ، ألن ترجمة المعو

قد يكون له معنيان أو معان متعددة تحتملها اآلية فيضع المترجم لفظا يدل على معنى واحد حيث ال يجد لفظا 

جازى فيأتى ميشاكل اللفظ العربى فى احتمال تلك المعانى المتعددة ، أو قد يستعمل القرآن اللفظ فى معنى 

 .بلفظ يرادف اللفظ العربى على معناه الحقيقى وهكذا المترجم 

 . هى أن يعمد المترجم الى كتب تفسير القرآن ويترجم كالم المفسر فى تفسيره : ترجمة التفسير  )٣

  

 



  أل اآن

َل إنا َوا َواْ 

َُُْ ٌُِ َِِْْهِدر 

َءوا ََُْ َى أ 

ا ال  اان 

 و اظ واِب

َ وَِو  ِْْ  

  

)٢(  

ِْ وا َ  ْاََْ 

ِ َُمْ ٌ ِِِْه 

ِ  ُْلوا  َ  

َُب ا  م 

 ىذ ِِبما  

ُ  و َِْ  

)١(  

  

  

  

  

)٣(  

  

  )٤(إز اآن 

ُوأوُ زِب اا  

 َ ِْْ ه إُز

ِو ه ومأ ِ 

ومِِ وِِْ و َ   

  ة ِب ج 

ذا ا ً ِ َْ َِِْ 

ه وُموزِْوو ِِ 

َد  ْ َ َ   

  

)٥(  

  و از

إ  َو  ِاه 

ر  داِت َاْ 

ِوا ُ اِد اِْ  

  ُ قرة ا  ه 

ٌََُْْ رب   َاْ 

   ُا اِْ  

  

 
 .تعريف األمثال فى اللغة هذا  )١

ومضرب المثل أى الحال التى تشبه الحال األصلية األولى ،  .مورد المثل هو الحال األصلية التى قيل ألجلها المثل )٢

 . ولهذا الشبه انسحب عليها الحال األصلية وضرب المثل 

مثل أو ما يدل على التشبيه أمثال صريحة أى صرح فيها بلفظ ال –أ : نواع األمثال وهى فى هذا البيت بيان أل )٣

أمثال كامنة وهى التى لم يصرح فيها بلفظ ) ب . اآلية .. ) مثلهم كمثل الذى استوقد نارًا ( كقوله تعالى 

وهذا على غرار المثل ) من يعمل سوءًا يجز به ( التمثيل ، ولكنها تدل على معان جميلة فى إيجاز كقوله تعالى 

أمثال مرسلة وهى جمل أرسلت إرساال من غير تصريح بلفظ التشبيه فهى آيات  –ج ) كما تدين تدان ( القائل 

 ) . وعسىأن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم : ( جارية مجرى األمثال ، ومثاله 

ثبات عجز البشر متفرقين ومجتمعين عن اإلتيان بمثله ، ويتحقق اإلعجاز بوجود التحدى ، إ: إعجاز القرآن معناه  )٤

 . رد هذا التحدى ، وانتفاء المانع من ذلك  وقيام الدافع الى

أى أن القرآن معجز بذاته إعجازًا ال تنحصر أوجهه ، فهو معجز بكل ما تحويه وتحتمله وتحمله كلمة إعجاز من  )٥

    . معانى 

 



  )١(أ اآن
  

اُِ ُا ، ْ َاَدَ 

ٌ اؤهأ ُوَ ِ 

ََ أ ْ  اِاْ َِر

 ْأوَِْ اَ)٢(واُ)رٌج(

)ٌ(و)ٌم ( و ) (

ٌ اأم ُوظ  

  

  

  

  

)٣(  

ْ َ َ  

ُوٌَ ِ ْأَِْن ِ 

و  وا واارِت

ِ اِ  ) (أوا َوّ 

َ وٌِ َ َ 

ق أَْ اَِْ ُ  

  

  

  

  

  

)٤(  

  

   اآن

ا ْأُ َِ اَ 

ََُ را ا  ْ 

ُاُل ووأ ا اَْ 

 ُِْ َ اان 

و انا ُ ُر 

ُو انا ٌوا ََْ  

  ) ِْ  (أْى ََِْ 

ق آُنا  را ّ 

ْ ِءام وا ِذى اَْ 

َِْْ َا  موا

َِ –   ن– َُُ 

وُ َْ ُُُِْه َ َْ  

  

  

 
جمع قسم ، بمعنى الحلف واليمين ، وسمى الحلف يمينًا ألن العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند : أقسام  )١

ربط النفس باالمتناع عن شىء ، أو اإلقدام عليه ، بمعنى معظم عند الحالف حقيقة : والقسم اصطالحًا . التحالف 

 . أو اعتقادًا 

فال وربك ال : ( ، النساء ) فورب السماء واألرض إنه لحق : ( الذاريات ، ) فوربك لنسألنهم أجمعين : ( الحجر  )٢

فال أقسم : ( ، المعارج ) فوربك لنحشرنهم والشياطين : ( ، مريم ) يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 

 ا إلى أمم منتاهللا لقد أرسلن –تم تفترون نتاهللا لتسئلن عما ك: ( ، النحل ) برب المشارق والمغارب إنا لقادرون 

 اآليات) قبلك 

قل إى وربى إنه لحق : (، يونس )قل بلى وربى لتبعثن : ( التغابن : مواضع  ٣فى ) قل(جاء القسم باهللا مسبوقا بـ  )٣

 ) .قل بلى وربى لتأتينكم : ( ، سبأ ) 

حذف فيه فعل ما صرح فيه بفعل القسم وصرح فيه بالمقسم به ، ومنه ما : فالظاهر : القسم إما ظاهر أو مضمر  )٤

ما لم يصرح فيه بفعل القسم وال بالمقسم به وإنما تدل عليه الالم المؤكدة الداخلة على : والمضمر . القسم 

  ) . لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ( جواب القسم كقوله تعالى 

   

 



وا ا  
  

ٌو دل ِا  

 أ)٢ (ُ  َْر 

ٌو ْ ُه  

  

  

)٣(  

ٍ ون )١ (ِ ْاِِ 

ََْْ ِْ َِ َ َْ 

ِوُ َن  ذا لا   

  

  

ا  

ُ أ ا وْا  

َ وأنَ وُز  

ْ  أ مه ا َْ 

َُْ ا َِ  (ََر(و

ٌ ا ِ  َْ 

  ْا وأَر اُه

َََْ ن  ٌَل) ا(و

و  و ر  

  َ وأنِ نْ رب ْما 

  َِْ وِ ُ ، ِإ

 ْى إ  اََْأ إ ْن

  م ُلا ِاْى

ََِْ ا   ْواَِْ 

ُ  ا  ََْ 

  مظَُ َ وأْن

َْا َو رى وآَ   

  

  

 
 ) فتحرير رقبة ( المطلق ما دل على الحقيقة بدون قيد أو ما دل على فرد شائع فى جنسه كقوله تعالى  )١

( أن المقيد كالمطلق دل على الحقيقة لكن بإثبات قيد كقوله تعالى : معناه ) قيدًا له  –ثبت اللمقيد ( قوله  )٢

 ) . فتحريررقبة مؤمنة

كالصيام فى كفارة : د السبب والحكم ااتح -١: المقيد والمطلق لهما أربع صور أذكرها على وجه االختصار كاآلتى  )٣

الف ختاتحاد السبب وا -٢. بالتتابع فى قراءة ابن مسعود ف ، ومقيدًا اليمين جاء مطلقًا فى القراءة المتواترة بالمصح

 -٣. افق ، وأطلق المسح فى التيمم كاأليدى فى الوضوء والتيمم ، قيد غسل األيدى فى الوضوء بأه الى المر: الحكم 

 -٤. ى السرقة لى المرافق ، وأطلقت فإكاليد فى الوضوء والسرقة ، قيدت فى الوضوء : اختالف السبب والحكم 

ورد  حيثة رأن يكون التقييد واحدًا ، كعتق الرقبة فى الكفا –أ : ولهذا صورتان : اختالف السبب واتحاد الحكم 

 - ب. ة الظهار واليمين راشتراط اإليمان فى الرقبة بتقييدها بالرقبة المؤمنة فى كفارة القتل الخطأ ، وأطلقت فى كفا

قيد الصوم بالتتابع فى كفارة القتل والظهار ، وقيد بالتفريق فى حيث فارة بالصوم أن يكون التقييد مختلفًا ، كالك

 . صوم المتمتع بالحج ، وجاء مطلقًا فى كفارة اليمين 

  .ليه ، وإال فال والمطلق على إطالقه ، والمقيد على تقييده صير إل على تقييد المطلق يإن وجد دل )٤

  

  سبيلواهللا الموفق وهو الهادى الى سواء ال

  

 



  عبداهللا رجب على موسى : االسم 
  

  معيد بقسم التفسير وعلوم القرآن كلية أصول الدين جامعة األزهر: العمل 
   

   ٠١٠٠٨٣٥٢٢٩٦: تليفون 
  

  بدار الكتب المصرية  عرقم اإليدا
  

} ٢٠١١/  ٩٦٨٣ {   
  
 

 




